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Több mint egy hete kezdődött 
el a világ legnagyobb amatőr 
ralijaként jegyzett verseny, ame-
lyen három marosvásárhelyi 
csapat is elindult. A Budapest–
Bamako Rali nehézségeiről, 
eddigi tapasztalatokról beszélt 
a Székelyhonnak a Go-Rabbit 
nevű csapat.

 » HAJNAL CSILLA

K alandvágy vezérelte Nagy Atti-
la automatizálási mérnököt és 
László Loránd mechatronikus 

mérnököt, amikor benevezett a ja-
nuár végén elkezdődött Budapest–
Bamako Ralira. A világ legnagyobb 
amatőr ralijaként jegyzett verse-
nyen túra kategóriában indultak, 
mert a „spirit” osztályt lekésték, itt 
csak húsz autó indulhatott, a ver-
seny kategóriába pedig a 33 éves 
Mk2-es Wolksvagen Golff al nem ne-
vezhettek.

Egy új világ felfedezése volt a 
céljuk a ralival, amelyre először je-
lentkeztek – írták érdeklődésünkre 
a Go-Rabbit csapat tagjai, akik a 
hétvégén éppen Dakhla fele tartot-
tak az Atlanti-óceán partja menti 
útszakaszon, innen pedig a mau-
ritániai határ felé vették az utat a 
ráktérítőn áthaladva. Körülbelül 
17 ezer kilométert kell oda-vissza 
megtenniük, a célállomás pedig 
idén nem Bamako, hanem Sierra 
Leone fővárosa, Freetown. A rali 
közös jótékonysági túra és verseny 
Budapestről indulva, amelyen a 
résztvevők legtöbbször csak saját 

magukra számíthatnak, esetleg 
egy másik csapatra. Az út során 
rengeteg lehetséges probléma fel-
merülhet: autófeltörés, rablás, 
bebörtönzés Afrikában, testi sér-
tés vagy kínzás élő állat elütése 
esetén, kiszáradás a sivatagban, 
napszúrás, ételmérgezés, korrupt 
határőrök, akik csak pénz ellené-
ben akarnak átengedni a határon. 
Ez csak néhány a legszélsősége-
sebb kihívások közül, amire nem 
árt felkészülni – olvasható a rali 

hivatalos oldalán. A marosvásárhe-
lyi versenyzők legnagyobb félelme 
mégsem a bizonytalan afrikai jog-
rendszerhez és az extrém időjárás-
hoz kötődik, hanem attól tartanak 
a legjobban, hogy a 33 éves autó 
cserben hagyja őket a sivatag kellős 
közepén. Félelmük nem alaptalan, 
hiszen az elmúlt héten többször is 
„lesérült” verdájuk. „Amikor át-
kompoztunk Marokkóba, a kipufo-
gó rendszer kilyukadt, de azt meg-
javíttattuk Rabat városában, és még 

A MÉRNÖKÖKBŐL ÁLLÓ, GO-RABBIT NEVŰ DUÓ HARMINCHÁROM ÉVES GÉPJÁRMŰVEL VÁGOTT NEKI A SIVATAGI EXTRÉM TÚRÁNAK

Bíznak verdájukban a marosvásárhelyi ralisok

A marosvásárhelyi ralisok attól tartanak, hogy a 33 éves autó cserben hagyja őket a sivatag közepén
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volt egy kis műszaki hiba a jobb 
féltengellyel, azt megoldottuk 
házilag. Jelenleg gondunk van a 
töltőgenerátorral, de ezt már nem 
tudjuk megoldani, reméljük, hogy 
Dakhlaban megoldást találunk 
erre is” – írták pénteken a ralizók.

Az afrikai országok politikai és 
biztonsági helyzete állandóan vál-
tozik. Mauritániában sokáig rend-
szeresen voltak emberrablások, 
bár az elmúlt tíz évben egy sem, 
viszont azóta Maliban vannak pol-
gárháborús körülmények, ezért 
is hagyták ki idén az útvonalból. 
A marosvásárhelyi versenyzők ar-
ról is beszámoltak, hogy a helyiek-
kel eddig nem volt gondjuk, ked-
vesnek és segítőkésznek tűnnek. 
Hozzátették, néha bankautomatá-
nak tekintik őket, és egy tea mellett 
derítik ki, hogy mennyi pénz is van 
kártyájukon. Nem mindig alszanak 
hotelben, van, hogy sátorban töltik 
az éjszakákat, ezért egy jó sátor és 
hálózsák aranyat ér az afrikai ralin.

Rajtuk kívül még van két maros-
vásárhelyi csapat a versenyben – 
NOHAI in Africa és a Dacskó Team 
–, az előbbiekkel kommunikáltak 
beszélgetésünk napján, viszont a 
Dacskó Team csapatával már csü-
törtök dél óta nem találkoztak – ír-
ják a Go-Rabbit csapat tagjai. Nagy 
Attila és László Loránd bíznak ver-
dájukban, remélik, hogy elviszi 
őket a célig. Ha pedig megérkeztek 
Freetownba, eladják vagy elaján-
dékozzák az autót egy helyinek – 
mesélik a fi atalok. A hazafelé szóló 
repülőjegyet Freetownból már előre 
megvették, ez is bizonyítja, tényleg 
bíznak az öreg autóban.

 » A marosvá-
sárhelyi ver-
senyzők arról is 
beszámoltak, 
hogy a helyiek-
kel eddig nem 
volt gondjuk, 
kedvesnek és 
segítőkésznek 
tűnnek. 

Koncertekkel, színházi előadások-
kal, könyv- és CD-megjelenéssel 

készül 75. születésnapjára Földes 
László Hobo (portrénkon). A prog-
ramsorozatot beharangozó budapesti 
sajtótájékoztatón a művész elmond-
ta: magyarországi és erdélyi turnéra 
indul, amely március 20-án Debre-
cenben kezdődik és december 28-án a 
Papp László Budapest Sportarénában 
zárul. A decemberi Aréna-koncerten 
Hobo színházi és irodalmi szerepei 

háttérbe kerülnek és a zenét állítja 
a középpontba. A koncertre febru-
ár 13-tól, a művész születésnapjá-
tól kaphatók jegyek – hangzott el. 
A zenész, előadóművész, a magyar-
országi blues egyik úttörője 2013 óta 
a Nemzeti Színházban játszik. Mint 
elmondta, a turné közben színházi 
előadásait is játssza és előadóeste-
ken is fellép országszerte. Földes 
László Hobo hangsúlyozta: azt a faj-
ta szeretetet, amelyet a közönségtől 
kap, szinte lehetetlen feldolgozni. 
Megható, ahogy fi gyelnek rá, és el-
nézik, ha hibázik. Mint hozzátette, 
megpróbál ennek a szeretetnek és 
kitartásnak megfelelni. Elmondta, 
több ötlete van, mint amennyit meg 
tud valósítani. Mint fogalmazott, öt-
leteit, energiáit arra kell fordítania, 
hogy az embereknek átadjon valamit, 
örömet szerezzen vagy elgondolkod-
tassa őket.

A sajtótájékoztatón kitértek arra, 
hogy a napokban jelenik meg Hobo 
Viharban születtem című könyve 2 
CD-vel, amely a tavaly március 30-i 
arénabeli koncert kivonatos anyaga. 
A 48 oldalas könyv fotókat és Hobó-
nak a dalokhoz fűzött gondolatait 
tartalmazza. A megjelenés alkalmá-
ból Hobo dedikálást tart február 12-
én a Puskin moziban.

Erdélyben is ünnepel Hobo

Megnyitották Dubajban a világ legnagyobb, 3D nyomtatóval készített épületét 

Elkészült Dubajban az a kétszintes, 640 négyzetméter alapterületű kormányhivatal, amely megnyitá-
sával a világ legnagyobb 3D nyomtatóval létrehozott épülete lett – írta a hirado.hu portál. Az épületet 
előre gyártott beton alapra állították, melyre a 3D nyomtató üreges falakat épített fel újrahasznosított 
építőipari törmelék, cement, gipsz és egyéb vegyületek gyorsan száradó keverékéből. Az így keletke-
zett anyag körülbelül 50 százalékkal könnyebb és lényegesen tartósabb, mint a hagyományos beton. 
A 3D nyomtató először 5–10 centiméter vastagságban körvonalazta a falakat, majd lassan felfelé épí-
tette őket, amíg azok el nem érték a kívánt magasságot. Ezután a tető kialakításánál emberek vették 
át a munkát, akik kivágták az ablakokat és megtöltötték az üreges falakat szigeteléssel. Az épületet 
az Apis Cor bostoni 3D nyomtatási és építőipari vállalkozás közreműködésével tervezték.
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